
 

Sett kryss i kalenderen 
 

 20/5 KL 13.00 

SØNDAGSKAFÉ 

 21/5 KL 17.00  

BINGO V/ ØYAKLUBBEN 

 23/5 KL 10.00 - 13.00 

SENIORSHOP 

 30/5 KL 11.00 

KOMLEKAFÉ 

 1/6 KL 10.30 

GUNNAR STÅLSETT 

 3/6 KL 13.00 

SØNDAGSKAFÉ 

 6/6 KL  11.00 

KAFÉ M/ BINGO 

 12/6 KL 17.00 

KONSERT:  

FRODE MOLTEMYR 

 13/6 KL 11.00 

SISTE KAFÉDAG FØR FERIEN 

 18/6 KL 17.00 

BINGO V/ ØYAKLUBBEN 

 19/6 KL 11.00 

FRELSESARMEEN 

 20/6 KL 18.00 

GRILLFEST  

V/ ØYANES VENNER  

 26/6 KL 11.00 

PÅ GRENSEN TIL ALLSANG! 

M/ REIDAR JONASSEN 

 2/7 KL 12.00 

SOMMERKONSERT:  

”STORMFULLE HØYDER” 

 

Øyane Kontakt 
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Gunnar Stålsett har ledet forsoningsarbeid 
verden over. Nå er han på foredragsturné i 
regi av Folkeakademiet, og vi har vært så 
heldige å få ham til Øyane sykehjem.  
 
Gjennom sine utallige verv innen religiøse, 
humanitære og kulturelle organisasjoner både 
innenlands og utenlands, har Stålsett markert 
seg som en forkjemper for fred, forsoning og 
toleranse. På Øyane vil han snakke nettopp 
om  ’Fred og forsoning’ og vinkle foredraget 
til aktuelle hendelser. 
 
Gunnar Stålsett var biskop i Oslo bispedøm-
me fra 1998 til 2005. Han har vært medlem 
av Nobelkomiteen i 14 år og hatt styreverv i 
Kirkens Nødhjelp og Bymisjonen i Oslo. Han 
har arbeidet som generalsekretær i Det Lu-
therske Verdensforbund, og ellers deltatt i 
FNs arbeid for menneskerettigheter og ned-
rustning og i arbeidet knyttet til HIV og AIDS. 
Siden 2006 har han vært spesialutsending for 
Norge til fredsprosessen i Øst Timor. Han er 
med i ledelsen av Verdensorganisasjonen 
’Religioner for Fred’, og formann for Det Eu-
ropeiske Råd av Religionsledere, som begge 
arbeider for fred og forsoning i religiøse, 
sosiale og politiske konflikter. Bl.a. er han 
engasjert i prosjekter i Indonesia, Burma og 
Kirgisistan.  
 
 
 
 
 
Stålsett har med seg informasjonsmateriell om 
”Religioner for Fred”, ved siden av bøkene 
sine, som han gjerne selger og signerer.  

Møt 
Gunnar Stålsett  

på Øyane sykehjem 
fredag 1. juni kl. 10.30. 

 

Entré kr. 50,- 
inkl. kaffe og kake. 

Forhåndssalg i resepsjonen  
fra mandag 21. mai. 

 

Trenger du skyss? 
Øyanebussen  

kjører fra  
Hundvågveien v/ Sandnes 

Sparebank kl. 9.30. 

 
 

 

Gunnar Stålsett  
Øyane sykehjem  

 

 

 

Fredag 1. juni kl. 10.30  

Et foredrag om fred og forsoning 

Velkommen alle interesserte! 

 



Hel fagdag med Thyra Frank 

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE 

Dagsenter er ingen lovpålagt tjeneste, 
men et svært viktig tiltak i forhold til å 
forebygge ensomhet og sykdom. 
Vi ønsker å gi våre brukere gode opple-
velser og innhold i hverdagen. Vi har et 
stort fokus på brukermedvirkning, der vi 
kartlegger individuelle ønsker og behov 
og prøver på best mulig måte å ivareta 
disse. 
Brukerne våre blir hentet hjemme om 
morgenen av en stor taxibuss. Ved an-
komst setter vi oss til bords og spiser en 
god frokost. Etterpå er det avislesing. 

Resten av dagens innhold varierer. Det 
kan være sang og musikk, bingo, gam-
meldans, fellestrim, spasertur ut, ulike 
aktiviteter (håndarbeid, snekkerkrok, 
baking, lage kort etc.) og tur ut med 
bussen. Vi har også vært på revy i Stav-
angeren, og hvert år inviterer vi til jule-
bord og en vår-/sommertur. Vi har bl.a. 
besøkt Byrkjedalstunet, Preikestolhytta,  
Jærgarden, Egersund, Mosterøy/ Ren-
nesøy og Utstein kloster. Ellers har flere 
brukere vært med på sydenturene som 
Øyane arrangerer. En uke med sol og 

varme gjør underverker for kropp og 
sjel! 
Dagsenteret har et godt sosialt felles-
skap med mye latter og glede, og det 
blir mye god mat i løpet av dagen. Vi 
ansatte er heldige som har en så kjekk 
jobb, der vi stortrives. Godt arbeidsmiljø 
og godt samarbeid er viktig! Fornøyde 
brukere som sier de har hatt en fin dag, 
er en av de tingene som gir oss arbeids-
glede i hverdagen.  

Annlaug Øgaard, 
dagsenterleder 

TETT PÅ: DAGSENTERET 

         På Dagsenteret vil vi  
 

 skape et miljø der enkeltmennesket 
blir sett og hørt 

 respektere ditt livssyn, din bak-
grunn og livssituasjon 

 legge vekt på åpenhet, gi infor-
masjon, undervisning, råd og støt-
te 

 lytte og være medmennesker 
 skape trivsel med humor og glede 
 bidra til at du bedrer eller bevarer 

ditt funksjonsnivå og mestrer egen 
hverdag 

Arbeidsmål 2012: 
Den tidligere arbeidsstuen var 
stort sett dominert av damer og 
håndarbeid. Etter å ha pusset 
opp rommet, har mennene fått 
sin egen mannekrok. Vårt nåvæ-
rende arbeidsmål er å få med 
oss mennene dit, og få etablert 
«mannekroken» som et positivt 
møtested for samvær, diskusjon, 
stimuli og aktivitet. 

Dagsenteret ved Øyane er Stavangers 
minste, med 14 plasser. Vi har åpent fra 
mandag til fredag. Hver uke er 45 bru-
kere innom, i alt fra 1 til 4 dager. De 
siste årene har vi hatt en økning i antall 
menn, pr. i dag teller de 13. 
Avdelingen har 3 fast ansatte i tilsam-
men 1.75 stillinger, sykepleier Annlaug 
og hjelpepleierne Oddlaug og Margunn. 
Alle 3 har videreutdanning innen geriatri 
eller psykiatri.  

Fredag 20. april: Et nytt, inspirerende besøk 
av Thyra Frank på en dag med "livskvalitet 
og selvbestemmelse" i fokus. Thyra har 
vært leder for Eldrekommisjonen i Danmark, 
som i sin tid fikk fem utfordringer å jobbe 
med: Innflytelse på eget liv - Respekt for ulik-
heter - Medmenneskelighet i fokus - Gode 
opplevelser hver dag - En verdig avslut-
ning på livet. Resultatet ble en rapport med 

43 anbefalinger til det danske sosialdeparte-
mentet, overlevert i februar i år. Thyra loset 
oss gjennom alle 43 punktene på dagens se-
minar. Medarbeidernes ansvar, den frivilliges 
innsats, den daglige pleie og lederansvaret 
var noen av hovedoverskriftene. Eksempler 
fra livet på Lotte plejehjem ble det også tid 
til. Vel 30 tilhørere gikk sannsynligvis noe 
rikere og klokere hjem denne fredagen. 

Gode opplevelser og innhold i hverdagen 

Margunn, Oddlaug og Annlaug 



GRAN CANARIA 

En helsebringende uke 

Et reisefølge på 35 og en god miks av brukere og pårørende, ansatte og frivillige 
medarbeidere hadde valgt seg ut Gran Canaria som reisemål denne gang.  
 
En ukes gedigen vitamininnsprøytning! Ingredienser: Sol og varme; vind, døn-
ninger og saharasand; boccia og quiz; latter, humor og glede; kaffe med Baileys 
(eller var det omvendt?); cava og tapas; fellesskap, vennskap, allsang og gode 
historier. Vi gleder oss allerede til neste tur! 





Dagstur til Puerto de Mogan 



Neste års tur er under planlegging! 
Utreisedato: 13. mars 2013. 
Hotell: Suite Princess, Gran Canaria. (www.princess-hotels.com) 
Beliggenhet: Hotellet ligger like ved Taurito strand, 4 km fra Puerto de Mogan  
og 10 km fra Puerto Rico. Pris: Ca. kr. 11.000, dvs. omtrent samme pris som i år. 
Nærmere informasjon kommer. 



MAGNET I PRAKSIS 

Mandag 7. mai åpnet den nye uten-
dørs mosjons- og møteplassen ved 
Øyane sykehjem. Etter at ordfører 
Christine Sagen Helgø hadde holdt en 
flott tale, klippet hun og dagsenterbru-
ker Ragnar Bergesen høytidelig snoren. 
Leder av levekårsstyret Kåre Reiten 
og leder av eldrerådet Kåre Walvik fikk 
også ønske det nye treningstilbudet vel-
kommen. Det er det danske firmaet 
Sundhed og Livsmod som står bak appa-

ratene og Birthe Kofoed ga en inspire-
rende introduksjon til bruk av parken. -
Her kan alle trene, uansett alder og fy-
sisk form! Mosjons og møteplassen er 

åpen hele uken, hele døgnet. Tilbudet er 
gratis og åpent for alle. 

En stor takk sendes til vaktmester Terje 
Olsen for hans enorme innsats i forbin-
delse med bygging og design av plas-
sen. Mye ble også gjort på dugnad, så 
vi sier tusen takk til alle som har bidratt 

til å hjelpe Terje i byggeprosessen. 
I forbindelse med det nye anlegget har vi 
fått pengegave fra Hundvåg Rotary og 
økonomisk støtte fra Hundvåg bydelsut-
valg og Stavanger kommune.  
På Øyaklubbens vårfest for beboerne 
10. mai, kom flere positive overraskelser: 
Øyaklubben og Song– og Spelkorlaget 
av 8. mars & Søn (kveldens underholdere) 
overrakte hver sin fontene til plassen. Så 
enda en gang: Mange tusen takk! 

ÅPNING AV MOSJONS- OG MØTEPLASSEN 

I forbindelse med livsstilsdagen for 
ansatte 15. mars, utfordret Magnet-
gruppen alle avdelingene til å lage et 
prosjekt med trim/ trening som en inte-
grert del av arbeidsdagen. Dette er helt 
i tråd med praksisstandard 2 i Magnet-
konseptet, som blant annet fokuserer på 
tiltak som kan iverksettes for å begrense 
sykdom/ skade og øke trivsel på ar-

beidsplassen. Avdelingene A og C grep 
ballen, og presenterte et felles prosjekt -
"Sammen blir vi spreke", der målet er å 
øke trivsel, muskelmasse(!) og samarbei-
de på tvers av avdelingene. En sterk 
søknad som ble innvilget på flekken - og 
jentene er allerede i gang med oppleg-
get sitt som innbefatter å trene fort 
gange/tur hver uke.  

PROSJEKT: ”ØYANE MAGNETSYKEHJEM” I WASHINGTON DC  

”Magnet Recognition Program” er et 
amerikansk kvalitetssystem som Norsk 
Sykepleierforbund er pådrivere for skal 
innføres i norske sykehus og syke-
hjem. Standardkravene til sykehjem er 
samlet i ”Pathhway to Excellence in Long 
Term Care” (på norsk Kvalitetsveivise-
ren). Øyane sykehjem er i gang med et 
treårig prosjekt (2011-2013), med mål 
om å oppfylle kravene i Kvalitetsveivise-
ren. 
American Nurses Credentialing Center 
(ANCC) har utviklet kvalitetssystemet og 
står også for selve sertifiseringsproses-
sen og den endelige godkjenningen til 

institusjoner som ønsker sertifikat.  
I begynnelsen av mai deltok Anne, Sturla 
og May Ingunn på årets Pathwaykonfe-
ranse i Washington DC, i regi av ANCC.  
Motto for konferansen var «Positivt ar-
beidsmiljø – praksis i hverdagen». I lø-
pet av to dager med foredrag og pa-
rallellsesjoner ble ulike sider av temaet 
belyst. I tillegg til faglig inspirasjon, kun-
ne vi reise hjem med et nytt kontaktnett i 
bagasjen: Personalet på St. Francis 
Medical Center i Virginia, med Vice Pre-
sident Shelley Buck-Turner i spissen, ville 
mer enn gjerne være våre mentorer på 
den videre veien. Vi gleder oss til sam-

arbeidet med dem og ser på denne 
avtalen som et langt skritt videre mot 
målet om sertifisering.  

Sammen med kolleger fra St. Francis  
Medical Center 

Første treningsdag og 
pulje 2 er klar til start! 



Denne gang er det ekstra kjekt å skri-
ve lederen – som dere ser ellers i bla-
det har vi vært igjennom om en utrolig 
aktiv periode. Slik skal det fortsette, 
og allerede 1. juni får vi besøk av den 
tidligere biskopen i Oslo, Gunnar Stål-
sett. Nærmere presentasjon skulle 
være unødvendig. Vi synes dette er så 
stort at vi har fått tillatelse til å invite-
re alle som er over 60 år i bydelen 
vår, målet er fullt hus og stormende 
jubel. Se egen invitasjon – alle er hjer-
telig velkomne. 
 
7. mai  ble en stor dag for Øyane 
sykehjem – som det første sykehjem-
met i Norge kunne vi åpne en Mosjons 
– og møteplass.  Selveste ordføreren 
hadde takket ja til å klippe snoren, 
sammen med Ragnar Bergesen.  
Mange hadde funnet veien til åpning-
en – takk til alle som kom og bidro til 
en uforglemmelig dag, hvor også NRK 
radio og fjernsyn, foruten Rogalands 
Avis og Øyabuen laget god reklame 
for oss.  Mange fine ord ble sagt, om 
blant annet hvor mye arbeid som lig-
ger bak for å få til en slik park. Vår 
kjære vaktmester Terje har jobbet til 
langt på kveld i en lang stund for at 
denne flotte parken skulle bli ferdig. 

Takk, Terje for din utrolige innsats. 
Takk også til Birthe  Kofoed i Sundhet 
og Livsmod som er leverandør av ap-
paratene, hun har stilt opp mange 
ganger når vi har vært på besøk, og 
vil også følge opp med undervisning i 
vår. 
 
I det politiske miljøet har det i lengre 
tid vært saker angående utvidelse av 
Øyane med 40 - 50 nye senger. En-
delig vedtak ble gjort i formannskapet 
10. mai og nå er det opp til styret å 
følge opp vedtaket. Målet er at det 
nye sykehjemmet skal være ferdig 
senest 5. mai 2015, på vår 35 års 
dag. Spennende tider, altså.  
I samme sak vedtok formannskapet 
også at vi skal få opprettholde våre 
tosengsrom, noe som er en nødvendig-
het for at vi skal klare oss økonomisk. 
Derfor vil vi takke politikerne med 
lederen i levekår, Kåre Reiten, som 
har stått på for at dette skulle bli en 
realitet.   
 
Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig 
god forsommer og velkommen 1. juni 
kl. 1030. 

NYTT OM ANSATTE 

Øyane Kontakt er et kontaktorgan for 
Øyane sykehjem og deles ut til beboere, 
pårørende, styret, ansatte og andre sa-

marbeidspartnere. 
 
Abonnement:  kr 75,- pr år 
Bankgiro:  3230.23.82246 
Redaktør:  Helge Gabrielsen 
Redaksjon:  May Ingunn Helland 
  og Lone Koldby 
Austbøgeilen 62  
4085 Hundvåg 
Telefon 51 85 69 20 
Telefaks 51 85 69 49 
E-post helge-gabrielsen@c2i.net 

Returadresse 
 

Øyane sykehjem 

Austbøgeilen 62 

4085 Hundvåg 

REDAKTØREN HAR ORDET  

www.oyane-sykehjem.no 

Helge 

Vi gratulerer Kjersti Haga og Mo-
na Husebø med vel gjennomført 
fagprøve! Det har vært en lang 
prosess for dem begge, helt siden 
de sammen begynte på teoridelen 
på Ryggjabø studiesenter i 2009. 
Men nå er de i mål, og kan smyk-
ke seg med tittelen helsefagarbei-
der. Utsikten til fast stilling var en 
motivasjonsfaktor for å gå i gang, 
men de er også skjønt enige om 
at kunnskapen gjør jobben mye 
mer interessant. Selv om det har 
tatt tid og krefter, vil de absolutt 
anbefale alle som får muligheten 
til å hive seg utpå. 

2 nye helsefagarbeidere 


